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1. Загальні функції 
Включення Натисніть та утримуйте кнопку "Пауза / Відтворення" 

до тих пір, поки синій і червоний світлодіоди почнуть 
послідовно блимати. 

Режим 
створення 
пари 

Після того, як динамік буде включений він перейде у 
автоматичний режим; якщо динамік був підключений 
до пристрою раніше, він автоматично підключиться до 
цього пристрою, в іншому випадку динамік перейде в 
режим створення пари. 

Вимкнення Коли пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте 
кнопку "Пауза / Відтворення", поки червоний 
світлодіод блимне один раз та динамік буде вимкнено. 

Автоматичне 
вимкнення 

При знаходженні в режимі створення пари, продукт 
вимкнеться автоматично, якщо не підключиться до 
пристрою протягом 5 хвилин. 

Зарядка Підключіть зарядний пристрій до порту пристрою. 
(Червоний світлодіод горить). 

Відповідь на 
виклик 

Щоб відповісти на вхідний виклик, натисніть на кнопку 
“Пауза/Відтворення”. 

Завершення 
виклику 

Щоб завершити виклик, натисніть на кнопку 
“Пауза/Відтворення”. 

Другий 
виклик 

Якщо відбувається другий (паралельний) вхідний 
виклик, натисніть на кнопку “Пауза/Відтворення”, щоб 
відповісти на виклик, натисніть та утримуйте кнопку 
“Пауза/Відтворення”, щоб відхилити виклик; потім 
натисніть та утримуйте кнопку “Пауза/Відтворення”, 
щоб перемикатися між двома викликами; натисніть 
кнопку “Пауза/Відтворення”, щоб завершити поточний 
виклик.  

Відхилити 
виклик 

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть та утримуйте 
кнопку “Пауза/Відтворення”. 

Збільшення 
Гучності 

Для збільшення гучності натисніть кнопку “ ”. 
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Зменшення 
Гучності 

Для зменшення гучності на тисніть кнопку “ ”. 

Наступна Щоб перейти до наступної музичної композиції, 
натисніть на кнопку “ ”. 

Попередня Щоб перейти до попередньої музичної композиції, 
натисніть на кнопку “ ”. 

Відтворення/

Пауза 

Коли пристрій підключений, для відтворення/паузи 

музики натисніть на кнопку “Пауза/Відтворення”. 

Скидання до 
заводських 
налаштувань 

Для скидання та очищення списку парних пристроїв 

натисніть та утримуйте кнопки “ ” +” ”. 

2. Створення пари з телефоном або розважальним пристроєм: 
• Увімкніть телефон та переконайтесь, що функція Bluetooth включена. 
• Увімкніть динамік Bluetooth та перейдіть у режим створення  пари. 
• Виконайте пошук пристроїв Bluetooth в телефоні, дотримуючись 

інструкцій на екрані телефону. Для отримання додаткової інформації 
зверніться до керівництва користувача вашого телефону.  

• Після кількох секунд телефон відображатиме пристрій у списку 
«виявлених пристроїв». 

• Виберіть його та дотримуйтесь інструкцій телефону для створення 
пари. 

• Телефон підтвердить створення пари; потім натисніть Yes/Ok. 
• Нарешті, виберіть «з'єднатися з пристроєм» з вашого телефону.  

3. Лінійний вхід 
SP-920BT / SP-925BT оснащені 3.5 мм аудіо лінійним роз'ємом для 

підзарядки, коли батарея розряджена. Щоб виконати підзарядку, просто 

підключіть пристрій до ноутбука / ПК. Під час, коли лінійний роз'єм 

пристрою підключений до порту USB, функція Bluetooth буде 

знаходитися в режимі очікування. Пристрій повернеться у режим 

Bluetooth, як тільки роз'єм буде видалений з порту USB. 


